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N

iespełna dwa tygodnie temu
do drzwi mieszkańców kilku budynków przy ulicy
Babia Wieś zapukali przedstawiciele toruńskiej firmy Metron
Consulting. Działa ona na zlecenie spółki Tor-Krak wykonującej
prace torowe w ramach budowy linii tramwajowej na ulicy
Kujawskiej. Powód – inwentaryzacja stanu technicznego lokali.
Jak wynika z ogłoszenia, które
przekazał nam jeden z Czytelników, ma ona „zabezpieczyć
roszczenia odszkodowawcze
właścicieli” w przypadku uszkodzeń związanych z budową linii
tramwajowej wzdłuż ulicy Babia
Wieś. – Usłyszeliśmy, że w tym
celu mają być wykonane zdjęcia naszych mieszkań, a także
budynków z zewnątrz – opowiada
drugi z naszych rozmówców.
Inwentaryzacja to faktycznie
wstęp do budowy 130-metrowego
odcinka torowiska na obszarze,
na którym nieco ponad trzy lata

Cień wielkiej dziury
Za nowe torowisko na Babiej Wsi niemal na
pewno zapłaci miasto

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej prowadzi rozmowy z konsorcjum odpowiedzialnym
za rozbudowę ulicy Kujawskiej w sprawie nowego sposobu wykonania torowiska na Babiej Wsi
umożliwiającego przywrócenie ruchu tramwajów. Przedmiot negocjacji to między innymi cena
robót. Jest niemal pewne, że miasto samo będzie musiało sfinansować prace na terenie osuwiska
w rejonie placu budowy Nordic Astrum.

Fot. Szymon Fiałkowski

INWESTYCJE

192 tys. zł
domaga się ZDMiKP od
Nordic Development za
uruchomienie komunikacji
zastępczej na Babiej Wsi.

temu doszło do przemieszczeń
gruntu w trakcie prac przy budowie Nordic Astrum. – W internecie było coś cicho, że ta budowa
rusza, a tu takie zawiadomienie.
Czy to znaczy, że z ziemią i bezpieczeństwem mieszkańców już
wszystko w porządku? – pyta
nasz Czytelnik.
ZDMiKP potwierdza, że trwają
właśnie rozmowy z wykonawcami rozbudowy ulicy Kujawskiej
w sprawie torowiska wzdłuż ulicy
Babia Wieś. Choć jest ono częścią
kontraktu, to negocjacje są niezbędne z powodu konieczności
wzmocnienia podbudowy, co jest
następstwem uszkodzenia skarpy
tramwajowej w wyniku tąpnięcia z jesieni 2017 roku. – Nastąpi
zmiana posadowienia torowiska
tramwajowego z bezpośredniego
na pośrednie. Wykonane zostaną
pale zwieńczone płytą betonową
i dopiero na tak wzmocnionym
podłożu powst anie zasadnicze torowisko – opisuje Tomasz
Okoński, rzecznik drogowców.
I dodaje, że torowisko będzie
znajdowało się „pod stałym monitoringiem”. Rozpoczęcie prac jest

Od wiosny 2018 roku przez skarpę na Babiej Wsi nie jeżdżą tramwaje. Mają wrócić w drugiej połowie
bieżącego roku.

możliwe w drugim kwartale bieżącego roku.
Kluczową kwestią w przypadku torowiska na Babiej Wsi
są koszty i to, kto je poniesie.
Sam projekt kosztował już drogowców nieco ponad 140 tysięcy złotych. Ile mogą kosztować
właściwe roboty – tego na razie
ZDMiKP nie chce podać. – Rozmowy w sprawie kosztów dodatkowych trwają – podkreśla Okoński.
Wszystko wskazuje na to, że
ich ciężar będzie musiało ponieść
wyłącznie miasto. Przede wszystkim ze względu na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który uchylił
decyzje zarówno Powiatowego,
jak i Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w stosunku do Nordic Development.
Przypomnijmy, że obaj inspektorzy nakazali inwestorowi Nordic
Astrum wykonanie palowania
wzmacniającego skarpę tramwajową w sąsiedztwie placu
budowy. Jego koszt szacowano
na około dwa miliony złotych.
W 2018 roku pojawił się nawet
wniosek o pozwolenie na reali-

zację tego zadania, ale nigdy nie
został rozpatrzony. A prezes Nordic Development Mirosław Wierzbowski w międzyczasie zmienił
front i nie był już zainteresowany
pracami, tłumacząc, że nie może
ich wykonywać na cudzym terenie (skarpa znajduje się w pasie
drogowym zarządzanym przez
ZDMiKP). Dla pogrążonej w długach spółki problemem mogłoby
być zresztą ich sfinansowanie.
Wyrok WSA, który zapadł
w połowie września ubiegłego
roku ( jest już prawomocny), po
raz drugi zdjął z Nordica odium
odpowiedzialnego za osuwisko na
Babiej Wsi. Za pierwszym razem
dokonała tego Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe, która
umorzyła dochodzenie w sprawie tąpnięcia, nie doszukując się
przestępstwa. W aktach sprawy,
które analizowaliśmy, znajduje się
kilka ekspertyz – zarówno w sprawie samego terenu osuwiska,
jak i stanu technicznego uszkodzonego budynku przy ul. Babia
Wieś 8. Nawet jeśli w jednej z nich
(autorstwa Grażyny Staroń) pojawia się wyraźna sugestia o związ-

ku pomiędzy osuwiskiem a pracami budowlanymi, to nie wykazano
konkretnych błędów w ich trakcie.
A to one mogłyby być przesłanką
do nakazania Nordic Development
naprawienia szkód.
Uzasadnienie wyroku WSA
jest zresztą wielkim aktem oskarżenia o niechlujstwo i wybiórczość w stosunku do Powiatowego (w momencie wydawania
decyzji funkcję tę pełnił Stanisław Skow rońsk i) i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sąd zarzucił
im, że z uzasadnień decyzji nie
wynika, jakie błędy popełniono podczas robót przy Nordic
Astr um. „Organ odwoławczy
przemilczał brak oceny materia-
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Rozpoczęcie
prac przy torowisku jest
możliwe w drugim kwartale
bieżącego roku.

łu dowodowego w postaci zawartych w aktach sprawy ekspertyz
technicznych i geotechnicznych”
(z wyjątkiem wspomnianej ekspertyzy G.Staroń – red.), „Organy administracji nie wykazały
w sposób dostateczny, że inwestor (skarżąca spółka) jest podmiotem, na którym spoczywa
odpowiedzialność za zaistniały
stan zagrożenia bezpieczeństwa
ludzi i mienia”, „Stan spraw y
powinien skłonić organ do rozważenia powołania niezależnego
biegłego”, „Organy nie wskazały
w ogóle okoliczności uzasadniających prowadzenie postępowania w trybie naprawczym” – to
kilka fragmentów z uzasadnienia
wyroku. Gdy pytamy obecnego
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Piotra Komiszaka, czy zamierza ponownie zająć
się sprawą skarpy, zaprzecza.
- W ogóle nie będę się nad tym
pochylał. Nakazałem natomiast
inwestorow i zabezpieczenie
terenu budowy – wskazuje w rozmowie z nami. Co ciekawe, również tę decyzję Nordic Development oprotestował. Zajmuje się
nią obecnie – w ramach drugiej
instancji – Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego.
Decyzja WSA znacznie utrudni również dochodzenie roszczeń
od Nordic Development ze strony ZDMiKP. A wiadomo, że od
dawna drogowcy mają takie plany. Problem w tym, że w świetle
prawa inwestor Nordic Astrum
nigdzie nie ma statusu winnego. A w przypadku odszkodowań konieczne jest zarówno jego
wskazanie, jak i przedstawienie
katalogu szkód, które wyrządził. Dlatego też w kategoriach
forpoczty należy rozpatrywać
pierwszy pozew, który zarząd
skierował przeciwko deweloperowi. Chodzi o zwrot kosztów
poniesionych przez ZDMiK P
w związku z koniecznością uruchomienia komunikacji zastępczej po wyłączeniu torowiska
z eksploatacji wiosną 2018 roku.
Drogowcy domagają się ponad
192 tysięcy złotych.
O ile budowa torowiska na
Babiej Wsi jest przesądzona,
choćby ze względu na jego ujęcie w projekcie rozbudowy ulicy
Kujawskiej z dofinansowaniem
unijnym, o t yle reakt y wacja
budow y Nordic Astrum – już
niekoniecznie. Nordic Development w tej kwestii już kilka lat
temu wywiesił białą flagę. Sprawa nowego inwestora jest już kilkuodcinkowym serialem. Tyle że
na razie – bez epilogu. Zaplanowane na koniec lipca ubiegłego
roku licytacje obu działek, gdzie
miał stanąć kilkunastopiętrowy
wieżowiec, zostały odwołane.
Nowych terminów jak dotąd nie
wyznaczono.
Drukarnia Express Media sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść reklam i materiałów nadesłanych.
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Czy seniorzy
wypożyczą książkę
na telefon?

Fot. Szymon Fiałkowski

Radny Paweł Bokiej przedstawił prezydentowi Rafałowi Bruskiemu pomysł wypożyczania książek
z miejskiej biblioteki na telefon. Inicjatywa, skierowana do osób starszych i niepełnosprawnych,
umożliwiałaby zamówienie lektur z opcją dostarczenia ich do domu.

Radny chce, aby książki z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej były dostarczane na telefon.

Inicjatywy
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

O

swoim pomyśle radny klubu PiS poinformował pod
koniec ubiegłego tygodnia.
– Złożyłem dzisiaj interpelację do
prezydenta, z prośbą o uruchomienie akcji „Książka na telefon”
– napisał w czwartek, 18 lutego.
– W zamyśle miałoby to działać
w ten sposób, że seniorzy, a także
osoby niepełnosprawne, mogłyby zamówić w bibliotece miejskiej przez telefon książkę z opcją
dostarczenia do domu – wyjaśnił
Bokiej.
Jak uzasadnił radny, obecna sytuacja epidemiczna, a także zmienne warunki pogodowe
utrudniają seniorom i osobom
o ograniczonej mobilności możliwość korzystania z dóbr kultury. – Książka może być ciekawą
formą spędzenia czasu i obcowania z kulturą. W innych miastach takie programy świetnie się
sprawdzają, są realizowane przez
pracowników bibliotek, ale też
wolontariuszy, których w Bydgoszczy na pewno nie brakuje –
zapewnił Bokiej.
Obecnie biblioteki miejskie są
otwarte w reżimie sanitarnym.

Książka może być
ciekawą formą
spędzenia czasu
i obcowania z kulturą.
Paweł Bokiej
radny

Jednak podczas wiosennego oraz
jesiennego lockdownu instytucje
były zamknięte, co utrudniało
dostęp do zasobów literatury.
Proponowana przez Bokieja możliwość wypożyczania książek na
telefon z dostawą do domu funkcjonuje np. w Gliwicach. Mieszkańcy dzielnic: Żerniki, Zatorze
i Ligota Zabrska mogą umówić się
telefonicznie na dostawę książek,
audiobooków, filmów czy gier

Książka
na telefon jest już dostępna
w Gliwicach i Ełku.

planszowych pod drzwi własnego domu.
– Dostawy są realizowane
we wtorki i w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00. Usługa jest bezpłatna – informuje gliwicka biblioteka miejska. Do dyspozycji czytelników
w tej formule są zbiory dostępne
w Bibliotece Centralnej, której katalog można przeszukiwać online – dostarczaniem
książki do domu zajmują się
bibliotekarze. Osoba zainteresowana zgłasza w bibliotece,
telefonicznie lub przez osoby
trzecie, potrzebę dostarczenia
książek. W Ełku usługa „książka na telefon” funkcjonuje już
od lutego 2017 roku – dostawy
zamówień do domów odbywają
się w środy. Ta forma korzystania z zasobów bibliotecznych
sprawdziła się w czasie epidemii, lecz - jak zaznacza placówka - usługa nie jest dostępna dla
osób przebywających na kwarantannie.
Propozycja radnego PiS jest
obecnie analizowana przez
urzędników. Należy pamiętać,
że Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna jest zarządzana
częściowo przez urząd miasta,
a częściowo przez samorząd
województwa.

Trwa rekrutacja
pierwszaków
Do 10 marca rodzice mają czas na zapoznanie z ofertą poszczególnych placówek oświatowych i zgłoszenie swoich pociech do pierwszej
klasy szkoły podstawowej. W sumie we wrześniu do pierwszych klas
w Bydgoszczy wyruszy 2865 dzieci.
EDUKACJA

W

tym roku naukę w szkole
podstawowej rozpoczną
dzieci z rocznika 2014. –
W roku szkolnym 2021/2022 obow iązek szkolny dot yczy ok.
2,8 tys. siedmiolatków mieszkających w Bydgoszczy – wylicza
urząd miasta. Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w pierwszej
klasie mogą rozpocząć sześciolatkowie, ale tylko w przypadku kiedy wcześniej korzystali
z wychowania przedszkolnego lub
posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Rekr utacja do podstawówek jest prowadzona za pomocą
systemu elektronicznego Vulcan. – W sumie miasto Bydgoszcz
przygotowało ofertę 2900 miejsc
dla pierwszoklasistów w 45 szkołach podst awow ych. Rodziców i opiekunów zachęcamy do
odwiedzenia stron internetowych
wybranych placówek, by poznać

ich szczegółowe oferty – podkreślają urzędnicy. Lista szkół podstawowych wraz z przydatnymi
linkami znajduje się na stronie
urzędu miasta. Wyniki pierwszego
etapu naboru będą znane 7 kwietnia o godz. 12:00. Kolejnym etapem
będzie rekrutacja uzupełniająca.
Ratusz przypomina, że dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły
przyjmuje się do klasy pierwszej
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, a kandydaci
zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy
pierwszej na wniosek rodziców,
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami. We wniosku rodzice
mogą wybrać maksymalnie dwie
szkoły z określeniem preferencji.
W przypadku niedostania się do
żadnej z wybranych placówek,
system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły obwodowej. Więcej informacji o rekrutacji
można znaleźć na stronie www.
bydgoszcz.pl/edukacja.BB

Startuje rower miejski
W poniedziałek, 1 marca rozpocznie się siódmy sezon Bydgoskiego
Roweru Aglomeracyjnego.
komunikacja

W

sezonie 2021 bydgoszczanie będą mogli korzystać z niemal pół tysiąca rowerów umieszczonych na
56 stacjach. Z racji tego, że za
funkcjonowanie BRA będzie odpowiedzialna w tym roku nowa firma
– Homeport, osoby chcące wypożyczać miejskie rowery muszą
dokonać ponownej rejestracji.
Można jej dokonać poprzez stronę
internetową www.bra.org.pl lub
za pośrednictwem aplikacji mobilnej Freebike. Dodatkowo operator umożliwia również rejestrację telefoniczną – pod numerem
52 523-28-00. Klient zobowiązuje
się wówczas do samodzielnego
dokończenia rejestracji poprzez
dokonanie opłaty początkowej.
Opłata początkowa to koszt
10 złotych. Jest ona bezzwrotna
i stanowi jeden z elementów skutecznej rejestracji. Jest nim także – co zrozumiałe – akceptacja
regulaminu nowego operatora.
Warunkiem korzystania z systemu jest ponadto utrzymywanie
minimalnego salda na poziomie
2 złotych.

Rowery będzie można wypożyczać na trzy sposoby: za pośrednictwem loginu oraz PIN-u, za
pomocą sparowanej karty dotykowej – na przykład Bydgoskiej Karty
Miejskiej czy legitymacji studenckiej (zastępuje ona wówczas login)
i numeru PIN oraz wykorzystując
wspomnianą aplikację Freebike.
W sezonie 2021 w dalszym ciągu pierwszych 20 minut wypożyczenia roweru miejskiego będzie
bezpłatne. Za godzinę korzystania z BRA zapłacimy złotówkę, za
drugą godzinę – 4 złote, za trzecią – już 6 złotych, a za czwartą
i każdą kolejną – 7 złotych. Należy
pamiętać, że kwoty za poszczególne godziny sumują się. Maksymalny czas wypożyczenia roweru
to 12 godzin. Za przekroczenie
tego czasu wymierzana jest kara
200 złotych.
W 2021 roku Bydgoski Rower
Aglomeracyjny będzie funkcjonował w systemie pomostowym.
Umowę ze spółką Homeport podpisano tylko na jeden sezon, a do
jej realizacji wykorzystana zostanie dotychczasowa infrastruktura.
Miasto za BRA zapłaci w tym roku
niespełna 1,3 miliona złotych.ED
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P

ark k ult urow y to jedna
z ustawowych form ochrony
zabytków. Jest narzędziem,
które uzupełnia plany zagospodarowania przestrzennego – zwłaszcza w sprawach, które nie mogą
być nimi uregulowane. W ostatnich latach w Polsce powstało
ponad 40 takich parków – funkcjonują one m.in. w Krakowie,
Poznaniu czy w Zakopanem. Prace
nad pierwszym w Bydgoszczy parkiem kulturowym rozpoczęły się
kilkanaście miesięcy temu - urząd
miasta zaproponował, aby objął
on obszar Starego Miasta oraz
część Chwytowa, a także fragment Śródmieścia z ulicą Gdańską
i Placem Wolności.
- To stosunkowo nowa, ale
coraz bardziej popularna forma

Bez nocnej
sprzedaży alkoholu
i bud z kebabem
Nowe zasady na Starym Mieście
Rada miasta przyjęła uchwałę o przekazaniu do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektu Parku Kulturowego Stare Miasto. To pierwszy w Bydgoszczy dokument,
którego zadaniem będzie uregulowanie zasad dotyczących reklam, wymiany stolarki okiennej
czy remontów elewacji.

FOT. Błażej Bembnista/archiwum

Park Kulturowy to
stosunkowo nowa,
ale coraz bardziej
popularna forma
ochrony zabytków.
Sławomir Marcysiak

miejski konserwator zabytków

ochrony zabytków, która ma na
celu ochronę szeroko pojętego
krajobrazu kulturowego, który
wyróżnia się pewnymi cechami
lokalnymi w przestrzeni miasta mówił podczas konferencji prasowej Sławomir Marcysiak, miejski
konserwator zabytków.
Uchwała o parku kulturowym
zawiera szereg ograniczeń i zakazów dotyczących formy i sposobu
sytuowania reklam, obiektów małej
architektury, ogródków gastronomicznych, a także regulacji
dotyczących sposobu korzystania
z zabytków, w tym prowadzenia
robót budowlanych oraz profilu

Uchwała o Parku Kulturowym Stare Miasto ma uregulować kwestie nośników reklamowych i szyldów punktów handlowo-usługowych.
działalności usługowej. Na terenie
Starego Miasta będzie obowiązywał zakaz wymiany zabytkowej
stolarki okiennej i drzwiowej na
współczesną plastikową, a także stosowania płytek, które nie
współgrają z historyczną zabudową, na stopniach wejściowych.
- Zależy nam, aby zachować
ten historyczny detal: stolarkę

okienną i drzwiową, balustrady,
detal architektoniczny. Wszystko powinno stanowić harmonijną całość, o którą należy zadbać
i którą należy chronić, bo stanowi to wartość danej zabudowy
historycznej   - mówiła dyrektorka MPU Anna Rembowicz-Dziekciowska. W uchwale znalazły się także wymogi odnośnie

w yglądu sk rz y nek technicznych czy ogródków gastronomicznych – wszystko po to, by
w centrum nastąpiła oczekiwana poprawa jakości przestrzeni
publicznej.
Zapisy uchwały o parku kulturowym zakładają też stosowanie w sercu miasta odpowiednich wzorów chodników – tzw.

bydgoskiego, czyli dużych płyt
układanych w karo bądź dużych
płyt granitowych lub kamiennych
układanych w poprzek. Przykładem powrotu do przedwojennego ułożenia w karo są ciągi piesze przy wyremontowanej ulicy
Cieszkowskiego.
W projekcie uchwały znajdują
się regulacje dotyczące reklam.
Zakazują one stosowania określonych nośników. Podano też
konkretne wytyczne dla szyldów
- w jaki sposób i w którym miejscu powinny być mocowane do
budynków, a także jaką powinny mieć formę. - W przypadku
remontu kamienic odchodzimy
też od mało estetycznych siatek
budowlanych, na których widać
wielkie reklamy firm budowlanych. Chcemy, by na siatce
odwzorowana była remontowana
kamienica - przekonywał Marek
Iwiński, plastyk miejski.
Uchwała o Parku Kulturowym Stare Miasto obejmie też
pr zedsiębiorców. Ur zęd n ic y
umieścili w niej zapis o zakazie
sprzedaży alkoholu w sklepach
położonych na terenie parku
kulturowego w godz. 22:006:00. W obrębie Starego Miasta
niedozwolona będzie też działalność usługowa o charakterze
erotycznym i handel odzieżą
używaną w lokalach widocznych
od ulicy - z wyjątkiem handlu
odzieżą indywidualnie wycenianą i eksponowaną na wieszakach
i manekinach.
Z terenu parku mają zniknąć
wszystkie kioski (z wyjątkiem
tych przeznaczonych do sprzedaży kwiatów o indywidualnej,
stylizowanej formie), pawilony,
stragany czy kontenery. Projekt
określa też zasady funkcjonowania ogródków gastronomicznych
(wyposażenie, zieleń itp.).
Po przyjęciu uchwały (wejdzie ona w życie 6 miesięcy od
dnia jej ogłoszenia przez wojewodę) właściciele i zarządcy nieruchomości będą zobowiązani do
dostosowania się do jej przepisów
w ciągu 1,5 roku. Jeżeli tego nie
zrobią i nie zareagują na wezwanie do usunięcia np. nieestetycznej reklamy, prezydent podejmie
czynności mające na celu ich
ukaranie.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Fot. Szymon Fiałkowski
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zyldownik to kolejny owoc
współpracy urzędu miasta
i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego dotyczący przestrzeni Bydgoszczy. Przykładami wcześniejszych działań
są m.in. meble miejskie ustawione
na Starym Rynku czy ławki ustawione na Wyspie Młyńskiej oraz
przy Operze Nova. Teraz ratusz,
wykorzystując pracę dyplomową absolwentki wzornictwa inż.
Moniki Czapiewskiej, chce zachęcić lokalnych przedsiębiorców do
zmiany szyldów reklamowych na
estetyczne i dopasowane do charakteru śródmiejskiej zabudowy.
Z inicjaty w y Czapiewskiej
metamorfozę przeszły szyldy
trzech lokali przy ulicy Pomorskiej: pracowni krawieckiej, zakładu szewskiego „Sznurówka” i serwisu elektronarzędzi. Jak podkreśla autorka przemiany, walory
architektoniczne zabytkowych
kamienic giną wśród pstrokatych
szyldów i reklam. - Moja praca
dyplomowa jest odpowiedzią na
wszechobecny chaos reklamowy,
który wpływa nie tylko na estetykę ulic naszego miasta, ale też na
jakość życia mieszkańców - wyjaśnia. Nowe szyldy lokali nawiązują
do prowadzonej w nich działalności i są dopasowane do stylu
architektonicznego budynków.

Estetyczne szyldy mają zmienić wizerunek Śródmieścia. Na razie pojawiły się na ul. Pomorskiej.

Mniej znaczy więcej
Śródmiejskie lokale usługowe
przeszły metamorfozę
Szyldy i witryny bydgoskich firm działających na terenie Śródmieścia mają być estetyczne. Z inicjatywy Moniki Czapiewskiej, absolwentki Wzornictwa UTP i plastyka miejskiego Marka Iwińskiego
powstał katalog dobrych praktyk reklamowych. By zachęcić przedsiębiorców do poprawy wizerunku, Czapiewska pokazała przykłady metamorfozy szyldów trzech punktów usługowych na
ulicy Pomorskiej.

- Reklama powinna być biżuterią dla miasta, elementem, który
zdobi, a nie szpeci. Cieszy mnie, że
młodzi ludzie zauważają potrzebę
zmian i działań na rzecz poprawy
estetyki - podkreśla plastyk miejski Marek Iwiński. Dodaje także, że zmiana wizerunku lokali
powinna leżeć w interesie każdego przedsiębiorcy. - Ładne miejsce przyciąga klientów, staje się
reprezentacyjne, a co za tym idzie
również bardziej wiarygodne przekonuje plastyk, zachęcając do
zapoznania się z szyldownikiem.
Nowe szyldy mają pokazać
mieszkańcom, że warto nawiązywać do klasycznych form i przedwojennej estetyki, a także podkreślić, że „mniej znaczy więcej”.
- Myślę, że to się udało. Śledzimy
reakcje w mediach społecznościowych: widzę, że bydgoszczanie bardzo pozytywnie oceniają te zmiany.
Rzeczy skromne, dobrze zaprojektowane, działają zdecydowanie
lepiej niż reklama krzycząca, agresywna, kolorowa. Nie tędy droga mówi dr Ewa Raczyńska-Mąkowska
z katedry Wzornictwa UTP.
By zainspirować kolejnych
przedsiębiorców do poprawy estetyki swoich lokali handlowo-usługowych, Czapiewska stworzyła
„szyldownik”. To katalog dobrych
praktyk reklamow ych, któr y
w jasny i czytelny sposób pokazuje dobre rozwiązania stylistyczne
oraz zawiera cenne wskazówki
dotyczące ich projektowania, np.
zasady ilości nośników czy stosowania semaforów reklamowych.
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owstały wraz z początkiem
zaborów kanał jest uznawany za jeden z najcenniejszych
skarbów Bydgoszczy. Przy drodze
wodnej przecinającej zachodnie
osiedla miasta znajdziemy zabytkowe urządzenia hydrotechniczne, cenne architektonicznie budynki i obszar urządzonej
zieleni, zwany Plantami. Przed II
wojną światową było to kultowe
miejsce wypoczynku i rekreacji
bydgoszczan.
Po 19 45 rok u zn aczen ie
gospodarcze K anału zaczęło
maleć. Spadało też zainteresowanie wypoczynkiem na plantach. Jak zauważył dr Zbigniew
Zyglewski w swoim opracowaniu
„Bydgoszcz – miasto nad wodą”,

Potencjał na
ekowizytówkę

115 tys. zł
zabezpieczono
w tegorocznym budżecie
miasta na utrzymanie
śluz i Starego Kanału
Bydgoskiego.

Kanał Bydgoski potrzebuje
strumienia funduszy
Kanał Bydgoski nawet bez potrzebnych mostów i kładek łączy mieszkańców osiedli obu brzegów,
którzy od lat walczą o to, by odzyskał on należyty blask. Miasto „wpuszcza” w tereny przy Kanale
jedynie środki z budżetu obywatelskiego, ale stan uroczego zakątka pokazuje, że przydałby się
tam deszcz pieniędzy. Albo barka, na której pokładzie znalazłaby się olbrzymia dotacja.

Promuje się Brdę,
zapominając o Kanale
Bydgoskim, który może
być wizytówką miasta.

zaczęły one zamierać po zasypaniu odcinka pomiędzy Brdą a rondem Grunwaldzkim. Likwidacja
części Starego Kanału zmniejszyła obszar plant. Dziś liczą one
47 hektarów.
- Stary Kanał Bydgoski jest
utrzymywany w pełni przez miasto. Za nabrzeża pozostałej części odpowiada Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej – podkreśla
Marta Stachowiak, rzeczniczka
prezydenta Bydgoszczy. Ale mimo
jego znaczenia dla rozwoju miasta, mieszkańcy zauważają, że
władze nie inwestują nie tylko
w potencjał, ale nawet w bieżące utrzymanie nabrzeży drogi
wodnej. A gdy już inwestują – to
w wyniku nacisków.
- Promuje się Brdę, zapominając o Kanale Bydgoskim, który może być wizytówką miasta.
Tereny nad kanałem pozostawiają wiele do życzenia, a i imprezy
związane z tą sztuczną drogą
wodną organizowane są w centrum miasta, nad rzeką – nie
ukr y wał dr Zyglewski. Jedyną zauważalną inwestycją była
przeprowadzana już dek adę
temu rewitalizacja odcinka od
ronda Grunwaldzkiego do Wrocławskiej.
Miasto podk reśla, że na
utrzymanie śluz i Starego Kanału
w budżecie na 2021 rok zabezpieczono 115 tysięcy złotych. Jednak
tegoroczna zima boleśnie obnażyła brak inwestycji w brzeg. Pomiędzy IV a V śluzą uwidoczniły się

FOT. SZYMON FIAŁKOWSKI

dr Zbigniew Zyglewski

Mieszkańcy dostrzegają ogromny potencjał Kanału Bydgoskiego i spacerują przy nim o każdej porze roku.

liczne uszkodzenia. Jest to istotny
problem, gdyż na wielu odcinkach
między śluzami brzeg nachodzi na
trakt pieszo-rowerowy - obsunięcia występują także na nim.
Urzędnicy wiedzą o tym od lat –
w 2018 roku miasto zleciło wykonanie dokumentacji umocnienia
nabrzeża w formie drewnianej
palisady. Inwestycja nie doczekała się jednak realizacji. Dlaczego?
Jak dowiadujemy się z odpowiedzi
na interpelację radnego Szymona
Roga, na umocnienie brzegów
kanału nie ma pieniędzy.
- Zadanie planowano zrealizować z środków budżetowych
w 2021 roku, jednak z uwagi
na pandemię i trudną sytuację
finansową miasta, odłożono jego
realizację – podkreśla zastępca
prezydenta Mirosław Kozłowicz.
Koszt budowy palisady szacuje
się na 1,2 miliona złotych; na sam

jej projekt wydano już 25 tysięcy
z miejskiej kasy.
Ratusz zaznacza, że projekt
umocnienia brzegów Starego
Kanału Bydgoskiego był zgłoszony przez mieszkańców do głosowania w BBO. - Nie otrzymał
on jednak wystarczającej liczby
głosów. W związku z tym analizowane są obecnie możliwości
pozyskania innych funduszy na
ten cel. Realizacja tego zadania
jest uzależniona od pozyskania
zewnętrznego wsparcia - zaznacza Stachowiak.
Od mieszkańców otrzymujemy też sygnały o fatalnym stanie
wrót V śluzy. Ratusz podkreśla,
że „obiekty hydrotechniczne
na Starym Kanale remontowane były w latach 90. XX wieku”.
W obliczu ich stanu magistrat
zamierza starać się o dotację na
prace konserwatorskie. W tym

celu zlecona została ekspertyza
techniczna śluz.
Kanał jest oczkiem w głowie
dla wielu mieszkańców zachodnich osiedli. Widząc, że ratusz
nie inwestuje w drogę wodną,
rozpoczęli oni oddolne starania
o uatrakcyjnienie bydgoskich
plantów, poprzez aktywny udział
w dysponowaniu środkami Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. - Analiza raportów wykazała,
że w latach 2015-2018 blisko 40%
zgłoszonych projektów obywatelskich dotyczyło obszaru przylegającego do Kanału Bydgoskiego
– czytamy w „Czasopiśmie Geograficznym”.
Bydgoski urząd podkreśla,
że zadania wybrane w BBO są
„najbardziej oczekiwane przez
m ie szk a ńców ”. R zeczn iczk a
prezydenta wylicza, że w oparciu o ten program dokonanych

zostanie szereg inwestycji w okolicach Kanału o łącznej wartości
znacznie przekraczającej milion
złotych. Wśród zadań do realizacji jest m.in. montaż nowych
font a n n, z a gosp o d a rowa n ie
terenu przy ulicy Czarna Droga, budowa ścieżki rowerowej
po północnej stronie Kanału
od ulicy Kruszyńskiej w kierunku ulicy Kamińskiego oraz
ciągu spacerowego po stronie
Miedzynia - wzdłuż brzegu od
Żywieckiej w kierunku terenów
Gwiazdy. Na Miedzyniu rewitalizowany będzie też teren zielony na wysokości boiska Gwiazdy
oraz ulic Polanickiej i Legnickiej.
W ramach BBO powstanie również fragment oświetlonej nowej
ścieżki spacerowej na wysokości
ulicy Bronikowskiego w kierunku
Śluzowej. 220 tysięcy złotych ma
natomiast trafić na nasadzenia
drzew na odcinku od Spacerowej
do Plażowej oraz na Wilczaku.
Kanał Bydgoski łączy więc
m ie sz k a ńców O s owej G ór y
i Prądów, Miedzynia i Flisów –
i to mimo faktu, że na co dzień
droga wodna bardziej ich dzieli,
gdyż przepraw przez nią jest jak
na lekarstwo. Miasto przewiduje w swoich planach budowę
nowych mostów nad Kanałem,
ale... - W najbliższych latach
będziemy realizować inwestycje
kluczowe dla rozwoju miasta, na
które możemy pozyskać dofinansowanie zewnętrzne – odpowiada rzeczniczka Rafała Bruskiego.
Budow y mostów przez Kanał
trudno na próżno szukać na liście
kluczowych zadań.
Kanał Bydgoski jest pełen
paradoksów. Walka o poprawę
jego stanu łączy osiedla, które znajdują się po obu stronach
drogi wodnej i nie mogą doczekać się porządnej kładki spinającej dwa brzegi. Miasto chwali
się inwestycjami, które jednak są
wybierane przez mieszkańców
w BBO, gdyż jest to jedyna szansa na jakiekolwiek działania nad
Kanałem. Wszyscy podkreślają urok niezwykłego połączenia
wody, natury i historii, lecz trudno znaleźć środki na uratowanie
podmywanych brzegów. Potrzeba
zatem współczesnych Czakich,
Brenkenhoffów czy Petersonów,
którzy przywrócą dawną świetność plantom i nurtowi kanału.

*

 ięcej o Kanale Bydgoskim
W
przeczytasz na portalu
MetropoliaBydgoska.PL

7

Stabilizacja finansowa
oraz racjonalna
i efektywna gospodarka
majątkiem wspólnym
członków Spółdzielni
Od dłuższego czasu ustabilizowana jest sytuacja ekonomiczno–f inansowa i rzeczy w iste
koszty oraz wydatki maja pokrycie w pozyskiwanych planowych
przychodach i wpływach. W ciągu ostatnich pięciu lat zadłużenia w opłatach za użytkowanie
lokali mieszkalnych zredukowano
o kwotę ok. 1,5 mln zł, a wskaźnik
zadłużenia wobec rocznych przychodów finansowych osiągnął
wartość poniżej 3%.
Pomimo coraz trudniejszego rynku lokalnego w zakresie

Dziarska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
z Bydgoszczy
Mieszkaniowa
szczyci się tytułem
najstarszej spółdzielni
mieszkaniowej
w kraju, co potwierdza
jej historia. Założona
została w 1890 roku,
a w roku 2020 mogłaby
obchodzić jubileusz
130-lecia działalności.
nie był to czas na
świętowanie

drobnego handlu i usług w Bydgoszczy (markety w centrum i na
osiedlach), dzięki znaczącym staraniom Zarządu lokale użytkowe
i dzierżawione tereny przynoszą
w dalszym ciągu stosunkowo
wysokie przychody finansowe.
Systematycznie podnosimy walory tych lokali, poprzez remonty,
modernizacje czy nawet nowe
wyposażenie techniczne jak np.
nowe dźwigi osobowe, by nie tylko lokale na parterach przyciągały
potencjalnych klientów.
Pomocny w tym jest funkcjonujący w Spółdzielni od 2007 r.
system zarządzania jakością ISO.
Spółdzielnia nie ma problemów
z kolejnymi recertyfikacjami i jako
pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Bydgoszczy wdrożyła nową
normę ISO 9001- 2015.

Ambitna i staranna
gospodarka remontowa
Utrzy my wanie w należ y t y m
stanie technicznym budynków
i infrastruktury to ustawowy
obowiązek każdej spółdzielni
mieszkaniowej, jednakże dodatkowe systematyczne podnoszenie
standardów technicznych i technologicznych w prowadzeniu
remontów i modernizacji zasobów – to już bardziej indywidu-

Prezes Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tadeusz
Stańczak z nagrodą za zwycięstwo w ogólnopolskim rankingu.

alna cecha Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Jesteśmy Spółdzielnią, która
stara się łączyć kompetencje profesjonalnego Zarządcy zasobów
z postulatami i wnioskami mieszkańców wyrażanymi bezpośrednio lub przez Rady Nieruchomości. Do planów remontowych
wprowadzamy więc konieczne
z punktu widzenia technicznego
obowiązkowe zadania, ale także
postulaty mieszkańców. Jest to
zw iązane z f unkcjonujący mi
w każdej nieruchomości odrębnymi funduszami remontowymi,
które od kilku lat osiągnęły stany
zrównoważonych sald na indywidualnych rachunkach tych funduszy.
Na szczególną uwagę
w gospodarce remontowej zasługuje szeroki program remontów
dźwigów osobow ych poprzez
kompletną wymianę lub wymianę podzespołów. W rok jubileuszowy Spółdzielnia wkroczyła z 90 nowymi dźwigami,
a w 30 przypadkach zapewniony
został mieszkańcom dodatkowy
przystanek na poziomie przyziemia. W tym zakresie Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
jest pionierem i liderem wśród
zarządców (również spółdzielczych) nieruchomości. W roku
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Rozszerzona działalność
statutowych organów
samorządowych

Bydgoska Spółdzielnia

Mogłaby, lecz …

A

sie tworzenia propozycji kulturalnych dla mieszkańców oraz
przekazanie na ten cel środków
f inansow ych na ich realizację. Wzbogaca to różnorodność
oferty i przynosi coraz większą
aprobatę mieszkańców, a także
stanowi niezwykle ważny i konkretny element otwartego systemu zarządzania.

fot. NADESŁANE

P

od koniec roku 2020 okazało
się, iż Spółdzielnia szczyci
się nie tylko bogatą historią,
gdyż zajęła: I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni
Mieszkaniowych, (organizowanym przez ogólnopolski miesięcznik – Domy Spółdzielcze).
Zdobywając tak zaszczytną
pozycję w rywalizacji krajowej,
Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa potwierdziła, iż osiągnęła
znaczące rezultaty w swojej podstawowej działalności statutowej.
Oceniane były bowiem wyniki
Spółdzielni osiągnięte w podstawowej działalności eksploatacyjnej, remontowej, społeczno-kulturalnej, a także w zakresie
efektów w gospodarce finansowej, w tym wielkość dodatkowych przychodów finansowych.
Niewątpliw ie sukces ten,
stanowi potwierdzenie ambitnych starań i uzyskanych efektów Spółdzielni, które obejmują:
Wysokie standardy obsługi zasobów i mieszkańców pod względem formalno-prawnym i organizacyjnym Spółdzielni.
Wewnętrzne przepisy prawa
w Spółdzielni są systematycznie
aktualizowane poprzez korekty
statutu i regulaminów. Wydawane
są także nowe instrukcje i zarządzenia lub korygowane już istniejące. Odbywa się to w celu uporządkowania pod względem formalno-prawnym działań w zakresie
obsługi nieruchomości oraz mieszkańców. Systematycznie optymalizowana jest struktura organizacyjna dla załogi - obecnie obowiązująca jest najbardziej przystającą
dla aktualnych potrzeb w procesie
zarządzania i administrowania
zasobami.
Do obecnego stanu Spółdzielnia doszła dzięki systematycznemu wysiłkowi działaczy i organów,
który łączył obowiązek wprowadzania na bieżąco do przepisów
prawa wewnętrznego Spółdzielni
rozstrzygnięć prawa zewnętrznego, w tym szczególnie wielokrotnie nowelizowanej Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych,
z ambitnymi rozwiązaniami własnymi, pozwalającymi na doskonalenie procesu obsługi zasobów
Spółdzielni i jej mieszkańców.

M

jubileuszow ym Spółdzielnia
jako jedyna w tej chwili w kraju
dołożyła kolejny 12. przystanek
dla mieszkańców na 11. piętrze
wieżowców.
Ponadto, jako jedyna spółdzielnia mieszkaniowa w regionie przynajmniej, a może i w kraju, wprowadziliśmy konserwację profilaktyczną. Powołaliśmy
i wyposażyliśmy zespół konserwatorów do przeglądów, badań
zagrożeń występowania awarii
szczególnie w tak wrażliwym
zakresie jak przyłącza wodno-kanalizacyjne i systemy odprowadzania wód deszczow ych
z dachów i terenów. Dzięki tym
wszystkim staraniom, zasoby
utrzymane są w jak najlepszym
stanie technicznym i systematycznie unowocześniane.

Rozwinięta szeroko
działalność kulturalna
Na bazie własnych Domów Kultury „ ARKA” i „ORION” Spółdzielnia realizuje bogaty program działalności kulturalnej dla
szerokiego spektrum odbiorców.
Dodatkowym czynnikiem wyróżniającym Bydgoską Spółdzielnię
Mieszkaniową jest przekazanie
na szczebel poszczególnych pięciu osiedli inicjatywy w zakre-

W 2004 roku jako jedna z pierwszych spółdzielni mieszkaniowych uruchomiliśmy działanie
nowych organów samorządowych na podstawowym szczeblu
tj. na poziomie nieruchomości
(na początku Samorządy Nieruchomości – obecnie Rady Nieruchomości).
Funkcjonowanie tych organów o statusie opiniodawczych
reprezentantów poszczególnych
nieruchomości przyniosło już
wiele konkretnych korzyści dla
mieszkańców, gdyż uczestniczą
oni w otwartym, konsultacyjnym
systemie zarządzania zasobami.
To ważny element podnoszący podmiotowość członków
Spółdzielni, tym bardziej że średnia liczba tych organów oscyluje
wokół 100, co angażuje prawie
500 członków.

Podsumowanie
Od prawie roku każdego dnia
Spółdzielnia realizuje swoje cele
statutowe w warunkach trwającej
pandemii. To najbardziej praktyczny egzamin ze sprawności,
skuteczności i odpowiedzialności
Spółdzielni wobec mieszkańców,
ale także z zapewnienia stosunkowo bezpiecznych warunków
pracy dla całej załogi pracowniczej.
Jest to największe wyzwanie
dla Spółdzielni, które w ymaga niestandardowych rozwiązań organizacyjnych, znaczącej
mobilności i sprawności organizacyjnej. Pomocnym elementem
dla skutecznej obsługi zasobów
i mieszkańców Spółdzielni w tym
okresie jest osiągnięta dzięki
znaczącym wysiłkom przez kilka
ostatnich lat – stabilizacja organizacyjna i prawna.
Na t en sz cz egól ny cz a s
potrzebna jest mobilność, kreatywność i inicjatyw y członków Zarządu, a także szerszego
zespołu kadry i załogi pracowniczej Spółdzielni. Sprzymierzeńcem jest tu Rada Nadzorcza, która poza ustawową funkcją kontrolną, zatwierdza wprowadzane
zmiany organizacyjne w działalności Spółdzielni.
Miejmy nadzieję, że do końca tego trudnego dla wszystkich
okresu Spółdzielnia będzie dzielnie wywiązywać się ze swoich
obowiązków, jako że dla kierujących jej działalnością, jak również
dla jej pracowników – jest to największy zaszczyt i honor.

Wywiad
Rozmawiała Daria

Pilewska

redakcja@metropoliabydgoska.pl

Jak zaczęła się Pani przygoda ze
schroniskiem?
Jako nastolatka zapisałam się na
wolontariat w schronisku. Przychodziłam wyprowadzać psy na
spacer, czesać je, kąpać, pielęgnować, zapewniać indywidualną uwagę. Czułam i widziałam,
ile daje im kontakt z człowiekiem.
A ja miałam poczucie, że robię
coś ważnego i pożytecznego.
Później zostałam etatowym pracownikiem schroniska. Od tego
czasu minęło już trzynaście lat.
Jak teraz wygląda codzienna
praca w schronisku?
Z ac z y n a my wc z e ś n ie r a no.
T r zeba n a k a r m ić z w ier zęt a
i posprząt ać boksy. St aramy
się też pobawić z każdym podopiecznym, wymienić kilka słów,
podopieszczać. Niektórym należy podać leki, innych zaprowadzić do weterynarza. Chcemy,
aby nasze psy codziennie miały
możliwość, aby się w ybiegać,
więc wyprowadzamy je na rozmieszczone dookoła schroniska
w ybieg i. Potem przy jeżdżają
odwiedzający. W miarę możliwości doradzamy w wyborze podopiecznego. Informujemy, który
psiak wymaga długich spacerów,
kto musi być jedynakiem, a z kim
będziemy czuć się komfortowo w niewielkim mieszkaniu.
Kto uczestniczy w programie
Pozyty wnego Szkolenia Psów
Schroniskowych Lira, a kto trafił
do azylu w wyniku interwencji.
Dodatkowo, schronisko przyjmuje przez całą dobę nowych

Całego świata
nie zmienimy

Zwierzętom nasze
łzy nie pomogą.
Trzeba szybko działać.
Popłakać można po
pracy.

Ale cały świat dla jednego
zwierzaka – jak najbardziej
Na czym polega codzienna praca w schronisku dla zwierząt? Jakie są jej najlepsze, a jakie najtrudniejsze momenty? I czy sama miłość do czworonogów wystarczy, aby zostać pielęgniarzem? Na te
i inne pytania odpowiada Anna Radtke, pielęgniarz zwierząt z bydgoskiego schroniska.

Fot. Szymon Makowski
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Zdarza się, że pomimo
lat starań, ogłoszeń
w internecie, zwierzę
jest niewidoczne dla
odwiedzających.
Anna Radtke jest pielęgniarzem w schronisku dla zwierząt od trzynastu lat.

podopiecznych, więc musimy
zawsze być w pogotowiu. W każdej chwili może przyjechać policja, straż miejska lub wysłani
przez Centr um Zarządzania
Kryzysowego weterynarze z kliniki Czapla.
Sama miłość do zwierząt
wystarcza, aby zostać pielęgniarzem w schronisku?
Nie wystarczy. Oprócz odpowiednich kwalifikacji niezbędny
jest właściwy stosunek do zwierząt i świadomość, że mamy do
czynienia z wyjątkowymi istotami, często bardzo skrzy wdzonymi przez ludzi, o różnych
charakterach i doświadczeniach.
Nieodzowna jest też umiejęt-

ność nawiązywania relacji z podopiecznymi, a także czytania
wysyłanych przez nie sygnałów.
Niezwykle ważna jest również
odporność psychiczna. Dobro
zwierząt - to ono jest najważniejsze, a nie własne emocje.
Umiejętność bezz włocznego
wzięcia się w garść. Bo zwierzętom nasze łzy nie pomogą. Trzeba
szybko działać. Popłakać można
po pracy.
Które chwile są najtrudniejsze?
Patrzenie jak odchodzą nasi podopieczni. Zdarza się, że pomimo
lat starań, ogłoszeń w internecie, zwierzę jest niewidoczne dla
odwiedzających. Nikt o niego nie
pyta, nikt nie zapisuje się na spa-

cer z nim. Patrzymy, jak z coraz
mniejszą nadzieją spogląda na
odwiedzających. Aż któregoś dnia
nie przychodzi na śniadanie.
Niezw ykle trudna jest też
praca z określonym typem osób,
często roszczeniowych, które tu,
teraz, natychmiast, chcą adoptować zwierzę. Nie mają czasu
żeby poczekać 15 minut. A nas
jest mało. I każdemu z odwiedzających chcemy zapewnić należytą
uwagę. Niestety, trudne sytuacje
mają to do siebie, że lubią dziać
się jednocześnie. Pod bramą
czeka straż miejska, w kwarantanniku trzeba pilnie podać leki,
a do tego zaczął padać deszcze
i jak najszybciej powinno się
przyprowadzić psy z wybiegów,

bo inaczej się przeziębią. A ktoś
mówi, że mamy się pospieszyć, bo
przyjechał z daleka, na przykład
z Fordonu, i ma mało czasu.
Jeszcze trudniejsze są wizyty
osób pod wpływem środków odurzających, które akurat poczuły chęć adopcji podopiecznego.
Rzadko kiedy rozumieją, dlaczego
muszą opuścić schronisko. Częściej kończy się to interwencją
policji lub straży miejskiej.
A te najlepsze momenty?
Widok psa z interwencji, który
początkowo bał się nawiązać
z nami nawet kontakt wzrokowy, a teraz stoi na dwóch łapach
i merda ogonem na nasz widok
tak, jakby kontakt z nami był

najlepszą nagrodą. Kot, który
nie dawał się dotknąć, a teraz
sam wskakuje nam na kolana
i zasypia po 5 minutach. Suczka
z guzem na brzuchu, który uniemożliwiał jej chodzenie, biegająca wesoło po kwarantanniku.
Bardzo wzruszają też momenty,
kiedy zagubione zwierzę zostaje odnalezione przez właściciela. Widok tej trudnej do opisania
radości jest najlepszym przykładem miłości, jaką obdarowują
nas zwierzęta.
Jak można pomóc schronisku
i OTOZ Animals?
P r z e de w s z y st k i m adopt ować zwierzęta, nie kupując ich
w internecie, nie napędzając
zysków pseudohodowcom, którzy
traktują psy i koty jak maszynki
do szybkiego zarabiania pieniędzy. Można również zapisać się
na wolontariat. Przed pandemią
bardzo popularne były zbiórki rzeczy organizowane przez
szkoły i przedszkola. Teraz można wesprzeć schronisko darami zostawianymi pod bramą, na
specjalnie przygotowanych paletach. Warto wcześniej zadzwonić i dopytać, co jest najbardziej
potrzebne.
Bydgosk ie schronisko od
wielu lat jest wspierane przez
OTOZ Animals Oddział Kujawsko-Pomorski. Dzięki temu udało
się np. wyposażyć gabinet weterynaryjny m.in. w nowoczesny
analizator krwi. Można przekazać cegiełkę od siebie, przekazując 1 % podatku na rzecz
OTOZ A nimals z dopisk iem:
BY DGOSZCZ. K ażda darow izna również jest na wagę złota.
Dzięki temu samochód interwe n c y j ny p r z e j e ż d ż a k i l k a
tysięcy kilometrów miesięcznie,
ratując maltretowane, głodzone
czworonogi. Wspólnymi siłami
możemy zmienić los zwierząt nie
tylko w Bydgoszczy, ale w całym
województwie kujawsko-pomorskim. W naszej pracy kierujemy
się zasadą, że całego świata nie
zmienimy, ale możemy zmienić cały świat dla tego jednego
zwierzaka.

*

 ięcej wywiadów
W
z mieszkańcami naszego
miasta na portalu www.
Metropoliabydgoska.PL
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Długa historia
pomagania

Jak zadbać
o naszego kota?

fot. szymon makowski

Na początku było sześć boksów oraz prowizoryczny barak. Brakowało miejsca dla kotów, kanalizacji, a nawet pomieszczenia dla weterynarza. Tak zaczynała się historia bydgoskiego Schroniska
dla Zwierząt.

W schornisku dla zwierząt psy mogą wrócić do zdrowia i znaleść nowy dom.

SCHRONISKO

T

o był 1988 rok. Później
powstało jeszcze 16 boksów dla psów, ale w pierwszych latach istnienia nie były
one użytkowane, a schronisko
niszczało. W 1990 roku kierownikiem, a później dyrektorem
placówki została Izabella Szolginia, absolwentka bydgoskiej
Akademii Techniczno-Rolniczej
(dzisiejsze UTP), która uczestniczyła w kursach organizowanych
i sponsorowanych przez RSPCA,
czyli Królewskie Brytyjskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt.

14
odrębnych boksów
mają do dyspozycji
psy o agresywnym
usposobieniu.

W Wielkiej Brytanii Izabella
Szolginia odwiedziła tamtejsze
schroniska i zobaczyła w nich
rozwiązania techniczne, których część udało się przenieść
na bydgoskie warunki. Kluczowe
było też przyjęcie do pracy osób
o odpowiednich kwalifikacjach.
Od 1992 roku schronisko jest
jednostką Urzędu Miasta Bydgoszczy. Obecnie w niczym nie
przypomina tego sprzed 30 lat.
Trzy lata temu, po długich staraniach, rozpoczęto rozbudowę schroniska o tak ważne dla
prawidłowego funkcjonowania
elementy infrastr uktur y jak:
recepcja z poczekalnią, szatnie dla pracowników, gabinet
weterynaryjny, sala operacyjna,
szpitalik pooperacyjny, pralnia,
suszarnia, grooming (psi fryzjer),
biura, archiwum oraz kuchenka
i stołówka dla pracowników.
Sześć boksów z początków
działalności to już także przeszłość. Teraz psy o agresywnym
usposobieniu mają 14 odrębnych

boksów. W budy nk u głównym przygotowano 16 boksów
grupowych dla czworonogów,
które szukają nowych domów,
a w kwarantanniku – 20 pokoików. Poza tym w schronisku
jest sześć wybiegów dla psów
z budami. Stworzono także
pomieszczenie z wybiegiem dla
kotów nowo przyjętych, osobne
dla kotów do adopcji i dla miotów kocich. Odrębne miejsce
wygospodarowano dla kotów
chorych, leczonych i poddanych
obserwacji
Zapewnienie dobrostanu
czworonogom przebywającym
w schronisku nie jest łatwe,
ale dzięki silnej, doświadczonej
załodze zwierzęta lżej przechodzą stres związany z oddaniem
ich przez właścicieli. Część
pielęgniarzy jest jednocześnie
wolontariuszami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals o. Kujawsko-Pomorski, którzy w wolnym
czasie jeżdżą na zgłoszenia
dotyczące niehumanitarnego
traktowania zwierząt. Ich działalność można wesprzeć, przekazując 1% podatku. 
DP, ST

*

 ktualności z bydgoskiego
A
schroniska w Strefie
Zwierząt na www.
MetropoliaBydgoska.pl.

Czesanie, obcinanie pazurków i mycie zębów – te zabiegi pielęgnacyjne dotyczą także kotów. O czym musimy pamiętać, gdy nowy czworonożny pupil pojawi się w naszym domu?
STREFA ZWIERZĄT

N

a podstawowe wyposażenie
kota domowego składają się
m.in. kuweta z kocim piaskiem lub drewnianym żwirkiem,
miski do wody i karmy, szczotka,
grzebień, cążki do przycinania
pazurków, płyny do czyszczenia uszu i oczu, a także zabawki
i drapak.
Pamiętajmy też o obowiązkow ych w iz y t ach u lek arza
weter y nar ii. Gdy kot ukończy 6-8 tydzień, należy wykonać rutynowe badanie i ustalić
program szczepień. Następnie
powinniśmy odwiedzać weterynarza profilaktycznie raz do roku,
w celu odrobaczenia i zaszczepienia, a także w razie wszystkich
niepokojących objawów chorobowych jak np. biegunki, wymioty, kichanie, kaszel czy wyciek
z nosa i oczu.
Koty powinno się szczotkować, szczególnie w okresie
linienia. K rótkowłose można

wyczesywać specjalną rękawicą
z gumowymi wypustkami, zaś
długowłose wymagają specjalnej
pielęgnacji, a także kąpieli w specjalnych szamponach. Powinno
się czesać je codziennie lub najrzadziej co dwa dni. Raz w tygodniu zaglądajmy im także do
uszu, a w razie potrzeby czyśćmy
je specjalnym płynem.
Zęby kota narażone są na
osadzanie się na nich kamienia, co może prowadzić nie tylko do brzydkiego zapachu, ale
też poważnych chorób. Dlatego
warto zaopatrzyć się w specjalne preparaty i czyścić kocie zęby.
Nie zapominajmy też o pazurkach. Sprawdzajmy ich długość
i przycinajmy w razie potrzeby.
Zabieg ten trzeba wykonywać
z dużą ostrożnością.
Wszystkie zabiegi kosmetyczne wprowadzajmy stopniowo od
pier wszych dni poby tu kota
w naszym domu. Najlepiej przyzwyczajać do nich zwierzę już od
małego.ST

Pies po adopcji
Jak przyzwyczaić go do nowego domu?
Psy adoptowane ze schroniska mogą być wyjątkowe i niepowtarzalne. Co zrobić, aby nowy pupil dobrze czuł się w naszym domu?
W nowych warunkach zwierzę może odczuwać stres, strach, a nawet
tracić sierść. Dlatego ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak zachowywać
się w pierwszych tygodniach po adopcji.

J

PORADY

eszcze przed adopcją, musimy zapytać o przyzwyczajenia psa – na przykład żywieniowe. Unikajmy też poddawania go zbyt wielu bodźcom na
samym początku znajomości,
na przykład częstym wycieczkom samochodowym. Możliwe,
że w pier wszych dniach pies
nie będzie chciał w ychodzić
na dwór lub ze stresu załatwi
się w domu. Nie wolno w tedy denerwować się i krzyczeć.
Za to kiedy pies z własnej inicjatywy podejdzie do właściciela,
nagradzajmy go karmiąc z ręki
i spokojnie chwaląc.
W pier wszych dniach nie
wolno takiego psa puszczać luźno na spacerze. Przed pierwszym wyjściem na dwór wyposa żmy się w dobrą obrożę,

adresatkę, a może nawet szelki,
z których zwierzęciu trudniej
będzie wyjść.
Często staramy się rozpieszczać psa w pierwszych tygodniach i wynagradzać mu pobyt
w schronisk u. Jeśli nauczymy zwierzę spania w łóżku, to
musimy pamiętać, że będzie
już zawsze do niego wchodziło,
więc musimy być konsekwentni. Tak samo z wskakiwaniem na
kanapę. Wyznaczcie rozsądne
zasady współżycia i się ich trzymajcie.
War to rów nież pamięt ać
o schronieniu dla swojego nowego pupila – azylu, gdzie będzie
cicho i bezpiecznie. Może to
być miejsce pod stołem, kojec
lub klatka przykr y ta kocem.
Na początku może nam to bardzo
pomóc. ST
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SŁODKOŚCI

N

asi cukiernicy nieustannie opracow ują receptury nowych produktów,
które zachwycają podniebienia
nawet najbardziej w ymagających smakoszy. Na pewno będą
to ciasta deserowe takie jak rolady czy babeczki oraz pieczone
ciasta z owocami sezonowymi.
Już teraz w sprzedaży pojawia
się rolada z musem malinowym,
która podbija serca naszych
klientów. Nie zapominajmy jednak o naszych dotychczasowych
szlagierach, które wciąż cieszą
się uznaniem. Są to nasze serniki
proponowane w wielu odsłonach,
takich jak sernik z kawałkami
deserowej czekolady nazwany
przez nas „Pychotką, czy też sernik z bezą oraz seromak, który
ma również rzeszę swoich fanów.

M

Noworoczne
wyzwania
w piekarni
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Cukiernicy
nieustannie
opracowują
receptury nowych
produktów.

Początek roku to dla każdego z nas czas, w którym podejmujemy wiele nowych wyzwań. Tak też
jest w Piekarni Cukierni Krzysztof Poćwiardowski. Również i my, wychodząc naprzeciw naszym
klientom oraz ich oczekiwaniom, staramy się poszerzać naszą ofertę.

Serduszka

kanapkach. Wychodząc na przeciw zapracowanym, spóźnionym
i głodny m, przygotowaliśmy
bogatą ofertę świeżych kanapek.
Jajko-bekon ze świeżymi warzywami i sosem miodowo-musztardowym jest idealna na pożywne
śniadanie do pracy. Na piątkowe
śniadania w naszej ofercie mamy
pastę z makreli. A dla wegetarian
proponujemy kanapkę z pasztetem warzywnym sporządzanym
z soczewicy i ciecierzycy podawanym z sosem czosnkowym
i świeżymi warzywami.

Serdecznie Zapraszamy!

wypełnione kremem na
bazie białej czekolady
z malinami i konfiturą
mailinową.

Niezmiennie dużym powodzeniem cieszą się nasze babeczki z kremem budyniowym, owocami sezonowymi, cytrynowe,
z musem malinowym, kremem
cytrynowym lemon-curd zwieńczone delikatną włoską bezą, które zawsze szybko znikają z witryny. Całkiem niedawno w naszej
ofercie pojawiły się serduszka
wypełnione kremem na bazie białej czekolady z malinami i konfiturą malinową. Jest to produkt okolicznościowy, który pojawia się
u nas tylko na specjalne okazje.
Niebawem, bo już 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet i z tej okazji
nasi cukiernicy przygotowują dla
państwa nasze serduszka, po które serdecznie zapraszamy.
Piekarnia Cukiernia Krzysztof
Poćwiardowski może pochwalić
się nie tylko słodkościami. Warto również wspomnieć o naszych

fot. nadesłane

Piekarnia-Cukiernia
Poćwiardowski
istnieje od 1922 roku i jest firmą rodzinną, trzypokoleniową. Zakład produkuje ponad
100 w yrobów piekarskich
i cukier niczych opar t ych
o własne, tradycyjne receptury. Produkty wytwarzane
są za pomocą nowoczesnego
sprzętu, a sprzedaż odbywa
się w sklepach firmow ych
oraz przez odbiorców hurtowych. Piekarnia - Cukiernia zdobyła przez lata liczne
wyróżnienia za jakość wyrobów, a także – co równie ważne – zaufanie bydgoszczan,
którzy od dawna uwielbiają
w ypieki ser wowane przez
Poćwiardowskich.
R

ul. Śniadeckich 57
ul. Bałtycka 43

P

ul. Długa 11
ul. Nad Torem 20

www.pocwiardowski.bydgoszcz.pl
Piekarnia Cukiernia Poćwiardowski
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Strefa rozrywki
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d 26 stycznia 2021 roku
każdemu, kto odda krew
lub jej składniki (niezależnie, czy jest ozdrowieńcem)
przysługują dwa dni zwolnienia od pracy oraz zwolnienie od
wykonywania czynności służbowych (w dniu oddania oraz
w dniu kolejnym ). Nie ma możliwości wykorzystania dnia wolnego w innym terminie, tzn. np.
oddając w piątek – wolny dzień
przysługuje w piątek oraz sobotę.
Dodatkowo, jeżeli od dnia
wprowadzenia stanu epidemii
lub stanu zagrożenia epidemicznego (tj. od 14.03.2020 r.) dawca
co najmniej 3 razy oddał krew
lub jej składniki, może otrzymać
zaświadczenie uprawniające go do:
- 33% zniżki na bilety jednorazowe komunikacji krajowej
środkami transportu zbiorowego
i przyspieszonej, tj. np. PKP i PKS.
Nie dotyczy to więc przejazdów
komunikacją miejską – ewentualne zniżki dla dawców w komunikacji miejskiej ustalane są indywidualnie w każdym mieście,
a zasady ich udzielania wyszczególnione w regulaminie ulg danego przewoźnika. Zniżka obowiązuje w okresie 6 miesięcy od daty
wystawienia zaświadczenia.
- możliwości korzystania poza
kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach (tak samo
jak jest to w przypadku Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi).
Przywilej obowiązuje w okresie
12 miesięcy od daty wystawienia
zaświadczenia.
W przypadku, jeżeli 3 donacje były oddane w terminie od
14.03.2020 do 25.01.2021r., a dawca od 26.01.2021r. nie oddaje

LECZENIE
Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak
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rojekt modernizacji Centrum
Onkologii zakłada zarówno
powstanie nowych budynków, jak i modernizację tych już
istniejących. Kluczowe ma być
wzniesienie budynku Innowacyjnych Terapii Lekowych na tyłach
obecnego głów nego g machu
centrum. Powstanie tam przede
wszystkim nowa izba przyjęć
z podjazdem dla karetek. Znajdą
się tam ponadto: ambulatorium
chemioterapii, pracownia cytostatyczna oraz oddział kliniczny
onkologii z ponad 50 nowymi
miejscami dla pacjentów. Drugi
nowy budynek planowany jest
po wschodniej stronie budynku głównego, w miejscu, gdzie
obecnie znajduje się wnęka.
Tam z kolei znajdą swoje miejsce między innymi nowe punkty
badań USG, pracownia tomografii komputerowej oraz rezonansu
magnetycznego. Obecny główny

Nowe przywileje
krwiodawców

M

Niedawno wprowadzone zostały nowe przywileje dla osób, które oddadzą krew. Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy już zauważyło wzrost zainteresowania pomocą.

już k r w i ani jej składników
– z a ś w i adcz en i a s ą w a ż ne
przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy
o publicznej służbie krwi, czyli
do 26.07.2021 r.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których

mowa powyżej jest zaświadczenie
wydane dawcy przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Wprowadzenie nowych przywilejów wpłynęło na zwiększenie liczby osób oddających krew
w ostatnich tygodniach. Wysoka

frekwencja występuje zwłaszcza w poniedziałki oraz czwartki, dlatego w tych dniach należy
liczyć się z dłuższym czasem
oczekiwania na oddanie krwi.
Pandemia COViD-19 pokazała,
jak ważne jest Honorowe Krwiodawstwo. To właśnie osocze

Wielka rozbudowa
Centrum Onkologii
Projektanci zaczynają prace

Nawet 300 milionów złotych może pochłonąć rozbudowa bydgoskiego Centrum Onkologii im.
Franciszka Łukaszczyka, która planowana jest do 2025 roku. Na razie podpisano umowę na wykonanie projektu inwestycji. Ma być gotowy wiosną przyszłego roku.
budynek zostanie rozbudowany
chociażby o nowe sale operacyjne, poszerzony dział anestezjologii i intensywnej terapii, a dodatkową przestrzeń zyska apteka
szpitalna czy Zakład Endoskopii.
W poniedziałek, 15 lutego udało
się podpisać umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla
rozbudowy Centrum Onkologii.
Za niespełna 2 miliony złotych
mają ją wykonać firmy spod szyldu BBC Best Building Consultants.
Kompletem dokumentów, w tym

pozwoleniem na budowę, spółka
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne (zarządzająca w imieniu
marszałka województwa szpitalami w regionie i zajmująca się ich
inwestycjami), ma dysponować do
połowy kwietnia przyszłego roku.
– Chcemy być gotowi do rozpoczęcia inwestycji, gdy zapewnione będzie dla niej finansowanie
– mówi w rozmowie z nami wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.
Pieniądze są tu sprawą kluczową, bo według wstępnych sza-
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Wysoka
frekwencja

fot. nadesłane

ZDROWIE

cunków całokształt prac pochłonie nawet 300 milionów złotych.
Skąd mają pochodzić? Na razie
województwo stara się o sfinansowanie kilku inwestycji medycznych, w tym rozbudowy Centrum
Onkologii, z Krajowego Programu Odbudowy. Program będzie
finansowany ze środków krajów
Unii Europejskiej w ramach przyjętego razem z budżetem na lata
2021-2027 Funduszu Odbudowy. W ten sposób w nadchodzących latach do Polski ma trafić do

osób oddających
krew zauważana
jest szczególnie
w poniedziałki
i czwartki.

ozdrowieńców było przed wprowadzeniem szczepionek główną bronią w walce z wirusem.
Dawcą krwi może zostać każda
zdrowa osoba w wieku między
18. a 65. rokiem życia i ważąca
min. 50 kg. Krew można oddać od
poniedziałku do soboty w RCKiK
przy ul. Markwarta 8 w Bydgoszczy a także w oddziałach terenowych w Brodnicy, Grudziądzu,
Toruniu, Inowrocławiu i Włocławku. Po całym województwie
kursują również charakterystyczne krwiobusy. Szczegółowe informację, godziny otwarcia punktów
oraz harmonogram wyjazdów
mobilnych punktów poboru krwi
znajdują się na stronie www.
rckik-bydgoszcz.com.pl.

*

 etropoliaBydgoska.
M
PL wraz z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa zachęca do
oddawania krwi

60 miliardów euro – ponad 23 mld
w formie dotacji, pozostała część –
w postaci ewentualnych pożyczek.
Wiadomo jednak, że zapewnienie środków z Krajowego Programu Odbudowy nie jest przesądzone. Do końca lutego polski
rząd ma bowiem przedstawić
Komisji Europejskiej kompletną
listę inwestycji przeznaczonych
do dofinansowania. A kolejne dwa
miesiące mają zająć rozmowy
domykające ostateczny kształt
programu.
W dotychczasowych opracowaniach jako termin inwest ycji pojaw iają się lat a
2022-2025. Należy podchodzić
do tych dat z rezerwą ze względu
na dopiero co rozpoczęty proces
projektowania, możliwe przesunięcia w terminie uzyskania
pozwolenia na budowę, wreszcie
– wspomnianego zapewnienie
środków na rozbudowę. – Jest ona
jednak bardzo potrzebna i liczymy, że znajdzie się na liście zadań
z zabezpieczonym finansowaniem
– podsumowuje wicemarszałek
Ostrowski.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Szymon Fiałkowski: Rozmawiamy
po sobotnim meczu z CCC Polkowice (przegranym przez Basket
25 68:70 – dop. red.) i mam wrażenie, że obejrzeliśmy w nim dwa
zupełnie inne oblicza drużyny.
Piotr Kulpeksza (trener KS Basket
25): Przede wszystkim, w ostatnich
trzech-czterech meczach mamy
problemy ze skutecznością. Gramy dobrze w defensywie, po czym
zacinamy się w ataku. Mecz z CCC
zaczęliśmy słabo także w obronie
i po pierwszej kwarcie przegrywaliśmy osiemnastoma punktami
(12:30 – red.). To była nasza najgorsza kwarta w tym sezonie. W ataku
mamy duże kłopoty, bo po kontuzji naszej rozgrywającej Janeesy
Jeffery „Chucky” straciliśmy dużo
pewności siebie, a to jest bardzo
ważne w sytuacjach rzutowych.
Nie jest to dla nas łatwa, komfortowa sytuacja. Nie oszczędził nas
w tym sezonie ani kalendarz, ani
COVID-19. My od grudnia w ogóle
nie trzymaliśmy rytmu meczowego. W grudniu i styczniu zagraliśmy po dwa mecze, a teraz weszliśmy w rytm grania co trzy dni
i w nagrodę mamy w dwa tygodnie
sześć pojedynków, Puchar Polski i zaraz potem pierwsza runda
play-off.
Nie tylko „Chucky” doznała kontuzji ...
Magda Szajtauer była pierwsza
i to w zupełnie przypadkowej
sytuacji – była zawodniczka Lauren Ervin zahaczyła ją w czasie
wejścia po zasłonie i wówczas
zerwany został Achilles. Jest po
operacji, cał y czas przechodzi rehabilitację w Bydgoszczy.
Chcemy podziękować szpitalowi
im. dr. Jurasza, bo znakomicie
przeprowadzili zabieg nowatorską metodą. Magda rehabilituje się w Medycynie dla Sportu u Adama Piesika. Następna
kontuzja to była skręcona noga
Angeliki Stankiewicz podczas
treningu. W czasie gry w czasie
wyskoku stanęła na nodze koleżanki, miała miesiąc przerwy,
a jej powrót musieliśmy przy-

Każdego dnia
budujemy swoją
historię

Cieszę się, że
wystartowaliśmy,
a kibice cieszą się
z tego, jaki poziom
prezentujemy.
Piotr Kulpeksza
trener KS Basket 25

Piotr Kulpesza był dotąd asystentem Tomasza Herkta w drużynie bydgoskich koszykarek. W tym
sezonie wraz z Pawłem Kulpekszą prowadzi zespół, który jest o krok od awansu do fazy play-off.
Obecnie w tabeli ekstraklasy Basket 25 zajmuje piąte miejsce. W rozmowie z MetropoliaBydgoska.PL szkoleniowiec opowiada o przebiegu rozgrywek, a także o tym, jak budowano skład przed
rozpoczęciem tego sezonu.

Fot. Szymon Fiałkowski

KOSZYKÓWKA

Paweł Kulpeksza w tym sezonie jest głównym szkoleniowcem Basketu 25 Bydgoszcz.
spieszyć, bo urazu doznała Chucky – zerwała więzadło krzyżowe,
jest już po zabiegu w Toruniu.
Kontuzje nas bardzo osłabiły.
Będziemy walczyć o to czwarte
miejsce w tabeli, które będzie
nas premiowało w fazie play-off
pierwszymi dwoma meczami we
własnej hali.
Ten sezon zasadniczy można jak
do tej pory zapisać na plus?
Wiadomo, że przegraliśmy mecze
z Enea AZS-em Poznań czy ostat-

ni pojedynek w Lublinie, ale
musimy to wszystko rozpatrywać z przebiegu całego sezonu.
Początek był taki, że mogliśmy
w ogóle nie wystartować. Dzięki
przychylności prezydenta miasta, Polwellu i marki FaleLokiKoki, dzięki nowej firmie RosMedia,
udało nam się w ogóle zbudować
zespół. Budowaliśmy go mozolnie.
Tak naprawdę Shante Evans przyjechała wprost na pierwszy mecz
do Gorzowa. Po tych wszystkich
perypetiach wygraliśmy dziesięć

spotkań pod rząd i włączyliśmy
się do walki o jak najwyższe cele.
Kontuzje nas przystopowały, ale
mamy realną szansę na walkę
o czwarte miejsce.
Było to możliwe, że drużyna
nie wystartuje w Energa Basket
Lidze Kobiet?
Oczy wiście, że tak. Było już
nawet przy mierzanie się do
występów w I lidze. Cieszę się, że
wystartowaliśmy, a kibice cieszą
się z tego, jaki poziom prezentu-

jemy. Wiemy, że popełniamy błędy, ale trzeba wyciągać wnioski.
Trudno nie zapomnieć o ludziach,
którzy nam tutaj pomagają – to
są ludzie, których nie widzimy
w transmisjach, ale w ykonują czarną robotę. „Chucky” już
deklaruje, że chciałaby zostać,
a grała w kilku ligach europejskich. Wszyscy zaciskają zęby
i pracują ze zdwojoną siłą.
Trudno było wejść w rolę trenera Herkta? Bo jednak, kiedy
się mówi o bydgoskiej żeńskiej
koszykówce, to ten szkoleniowiec był z nią nierozerwalnie
związany.
Nie rozpatruję tego w ten sposób. Te drużyny były zupełnie
inne, były inne budżety. Z trenerem Herktem wiele się nauczyliśmy. Jesteśmy tutaj od samego
początku i na pewno nie jest tak
łatwo zastąpić tej klasy trenera.
Wykonujemy swoją pracę, każdego dnia budujemy swoją historię.
Mam nadzieję, że suma summarum osiągniemy ten cel, jaki sobie
założyliśmy.
W przerwie przed fazą play-off
drużynę czeka mecz w ćwierćfinale Pucharu Polski z najlepszym zespołem I ligi, Polonią
Warszawa.
To silny zespół, mają w składzie
zawodniczki z przeszłością gry
w ekstraklasie – wystarczy wspomnieć m.in. o Klaudii Sosnowskiej. Trener Gordon ma świetny
sztab szkoleniowy, mają poukładany klub niemal jak w elicie.
Dla nich to też będzie przetarcie,
jak wygląda ekstraklasa.
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